
Zápis z jednání RPK ICS CZ dne 10.12.2020 
 
Program:  
1) Zásady „Schvalování všeobecných podmínek pro přebírání titulů, Prémií a zkoušek 
výkonnosti ze zahraničních plemenných knih Irish Cob“ dle ŘPK  kapitoly 19  
 
S platností od 1.1.2021:  
 
- Všichni hřebci, kteří budou požadovat zápis do PK/výběr do plemenitby pro ICS CZ se musí 
zúčastnit Prémiové inspekce pořádané ICS CZ.  
- tento požadavek se týká i těch koní, kteří získají jakoukoliv Prémii na Prémiových inspekcích 
od zahraničních PK ICS. Výsledky takových Prémiových inspekcí a výkonnostních zkoušek 
získaných na svodech od zahraničních sesterských PK ICS mohou být RPK zaevidovány, ale na 
zařazení koně do chovu pro ICS CZ nebudou mít vliv  
- získané Prémie,  titul STER a zkouška WERK od sesterských zahraničních PK ICS mohou být 
ICS CZ zaevidovány, pokud tyto Premie či zkoušky byly získány/složeny do 31.12.2020  a 
pokud majitelé a koně splnili všechny náležitosti stanované ŘPK ICS CZ (věk v souladu 
s platným ŘPK ICS CZ, doložení svodových listů atd)  
- Zkouška WERK od sesterských PK ICS , která byla složena do 31.12. 2020 bude akceptována 
jako rovná ZZV ICS CZ, po tomto datumu ICS CZ bude již akceptovat pouze ZZV ICS CZ.  
 
- Pro potřeby získání titulu Excellent či zápisu do HPK BOB mohou být započítávány výsledky 
potomků, kteří absolvovali Premiové inspekce u některé ze sesterských PK ICS do 31.12.2020 
pokud tuto skutečnost majitel koně důvěryhodně prokáže RPK.  
- Od 1.1.2021 budou za tímto účelem již započítáváni pouze potomci, kteří získají 1. Prémii 
na inspekci ICS CZ.  
 
 
2) Sjednocení názvů Premií s aktuálním ŘPK ICS CZ – týká se koní, kteří absolvovali svod s 
ohodnocením ELITNÍ, což je v současné době dle platného ŘPK ICS CZ označováno 1 prémií.  
 
Majitelům těchto koní se tak v případě jejich zájmu otevírá možnost se opětovně zúčastnit 
svodů a získat titul STER (STER = kůň získá v dva různé kalendářní roky 1. premii).  
Stejným způsobem se bude postupovat u koní importovaných ze zahraničí, kteří mají místo 
1. Premie uvedeno „ELITE“  od nějaké ze sesterských PK ICS. 
Slovo „ELITE“ se tedy od aktualizace ŘPK PK ICS CZ nebude pro tuto PK využívat, neboť  je 
adekvátní názvu  „1. premie“ a pro potřeby PK bude u těchto koní uvedeno nadále 1. Premie.  
Prosíme majitele koní, kteří v minulosti získali 1. Premii s názvem ELITE, aby RPK zaslali 
svodový list (sken) 
 
 
3)  Projednání žádosti chovatelů o udělení titulu Excellent dle ŘPK ICS CZ (jedinci produkující 
vynikající potomstvo) a zároveň o zařazení koní do nejvyššího oddílu PK ICS CZ – HPK BOB 
(Hlavní plemenná kniha Best Of Breed)  
- hřebec Meadows Selwyn, doloženo 5 potomků, kteří v dospělém věku získali 1. premii + 
doklad o pracovní zkoušce WERK  
- hřebec Axel van Tinkerstal Foubert, doloženo 5 potomků, kteří v dospělém věku získali 



1.premii + doklad o pracovní zkoušce WERK  
- klisna Nina van Tinkerstal Foubert – doloženi 3 potomci, kteří v dospělém věku získali 1. 
premii  
 
RPK na základě podkladů doložených majiteli těmto koním uděluje dle ŘPK titul „Excellent“ a 
zároveň schvaluje zařazení výše jmenovaných koní do nejvyššího oddílu PK „HPK BOB“  
 
 
4) RPK se rozhodla vytvořit „Selektivní šlechtitelský program“ za účelem zkvalitnění 
populace Irish Cob chované na území ČR.  
Do selektivního ŠP mohou být pro jasně stanované období zařazeni hřebci a klisny kteří splní 
kritéria stanovená RPK. Při splnění podmínek tohoto programu bude chovateli hříběte 
vyplacen finanční bonus, jehož výše bude stanovena do konce února daného roku.  
Podrobné podmínky, případně seznam klisen a hřebců, kteří tyto podmínky splní, budou 
zveřejněny do konce února daného roku.  
 
5)  Upozorňujeme opakovaně majitele plemenných hřebců,  na zákonem danou povinnost 
vyplňovat české připouštěcí lístky i v případě že hřebec získal výběr pro chov pouze pro 
zahraniční PK ICS (například ICS NL).   
V případě neplnění této povinnosti se majitel hřebce vystavuje riziku pokuty od ČPI.  
 
 
6) Upozorňujeme majitele klisen, kteří plánují své klisny v nadcházející sezoně připouštět, 
aby si předem ověřili, zda je hřebec  schválený pro chov pro ICS CZ.  
Hříbatům po hřebcích schválených pouze pro zahraniční PK ICS nelze vystavovat české 
průkazy plemenné knihy Irish Cob (budete muset klisnu registrovat také v zahraničí a žádat o 
průkaz pro hříbě opět v zahraničí, což je finančně i logisticky mnohem náročnější).  
V případě, že Vámi vybraný hřebec není schválen pro ICS CZ, požádejte PŘED připouštěcí 
sezonou majitele hřebce, aby hřebce do ICS CZ zaregistroval.  
Čipování a popis hříbat pro majitele, kteří žádají o vystavení průkazu hříběte od Irish Cob 
Studbook Czechia provede u Vás v pohodlí domova smluvně dohodnutý partner (oprávněná 
osoba). Nemusíte tedy s hříbaty nikam cestovat.  
Zároveň upozorňujeme na povinnost nahlásit narození hříběte do 30 dnů (ideálně využijte 
online formuláře na webu www.irishcob.cz )  
 
7)  RPK zdůrazňuje, že plemenná kniha NSvT není dceřinnou plemennou rodiny ICS - HSI Irsko 
a tudíž koně z této PK nemají plemennou příslušnost Irish Cob, pokud neprošli registračním 
procesem či Prémiovou inspekcí ICS.  
 
RPK ICS CZ přeje všem chovatelům mnoho chovatelských úspěchů v roce 2021 a těšíme se na 
viděnou na svodech a výstavách.. Doufejme že to již od jara bude opět možné.  
 
Za RPK ICS CZ 
Michaela Kvisová 
 
Ověřil: Kamila Válová 
 


